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HØRING FRA STAVANGER KOMMUNE OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN   

 

 

Viser til kunnskapsdepartementets forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 

barnehager (barnehageloven) og tilhørende forskrifter. Høringsforslaget er behandlet i 

formannskapet. Stavanger kommune avgir følgende høringsuttalelse: 

 

 

1. Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer 

i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Kommunen ønsker å 

avgi følgende høringsuttalelse: 

  

2. Stavanger kommune vurderer at foreslåtte endringer i barnehageloven kan bidra til 

økt tillit og legitimitet til tilsynet av barnehager gjennom at et uavhengig organ får 

mandat til å føre tilsyn med barnehagene i særskilte tilfeller. Det er av vesentlig 

betydning at endringen ikke innskrenker kommunens rolle som 

barnehagemyndighet, og at tilsynsansvaret fortsatt ligger hos kommunen. Det 

fordrer videre gode dialog og tydelig ansvars- og rollefordeling mellom kommunen 

og Fylkesmannen for å sikre at forvaltningsorganenes tilsynsarbeid sammen bidrar 

å sikre et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.  

 
3. Stavanger kommune deler ikke den lovforståelse som departementet legger til 

grunn for § 7 i barnehageloven angående eiers ansvar og dennes rett til å velge 

hvilke system, verktøy og metoder barnehagen skal benytte. Stavanger kommune 

mener at den enkelte barnehage må få stå fritt til å velge metoder for planlegging, 

vurdering og dokumentasjon slik dette er beskrevet i nåværende rammeplan 

kapittel 4, hvor ansvaret legges til styrer og pedagogiske ledere som sammen med 

øvrig personale utvikler en felles forståelse for målene for barnehagens arbeid. 

Følgelig må endringene i barnehageloven og den forståelse som legges til grunn 

gi rom for at denne delen av rammeplanen kan videreføres. 

  

4. Stavanger kommune vil videre be om at departementet vurderer hvordan man kan 

sikre at valgte systemer, verktøy og observasjonsmetoder holder en høy faglig 

standard.  
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Stavanger kommune slutter seg med overnevnte presiseringer til foreslåtte 

endringer i barnehageloven.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Haarr Sigrun Svenneby Svendsen 

direktør saksbehandler 
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